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சிவமைல� பி
ைள�தமி� சிவமைல� பி
ைள�தமி� சிவமைல� பி
ைள�தமி� சிவமைல� பி
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ெகா�� நா �� ெகா��* எ"#$ ெதா"ைம சா"ற &'ாிைன 

அணிைமயி+ைடயதா�� ெகா��வ,சிெயன� ெபய�ெப-. விள��வ/ ெகா��� 

தாரா0ர$. அ�தாரா0ர� 1-ற�ைத2 சா�3/ விள��வ/ கா�ேகய நா �� 

கா�ேகய$. கா�ேகய�தி" வடேம-றிைசயி4 விள��வ/ சிவமைலெய"#$ 

ெத�வ� தி5மைல. அ$மைலயி"க� ேகாவி4ெகா�� த"ைன வழிப�ேவா5�� 

இ$ைம ம.ைம� பய"கைள� தவிரா/ அ58பவ� 95க�ெப5மா". எ".$ 

இைளஞராகிய அ$95க�ெப5மான/ இளைம�ப5வ�ைத� 0க�3/பா;ய/ 

சிவமைல� பி
ைள�தமி�. பி
ைள�பா �, பி
ைள�கவிைத எ"பன இத" ேவ. 

ெபய�க
. தைலவ#ைடய இளைம�ப5வ2 சிற�ைப� 0க�3/பா�வ/ <=ய-.$ 

பைழய 0லவ�களி" வழ�க�களி4 ஒ".. "�ழவிம5�கி#$ கிழவதா�$” எ"ப/ 

ெதா4கா�பிய� 0ற�திைணயிய4. பி
ைள�தமிழி4 �ழவியி" இய40�ேக-ற 

ப�/� ப5வ�க
 அைமய� பாட�ெப.$. அைவ 

 

சா-றாிய கா�02ெச� கீைரதா4 ச�பாணி 

மா-றாிய 9�தேம வாராைன - ேபா-றாிய 

அ$0=ேய யா�3த சி.பைறேய சி-றிேல 

ப$0சி. ேதேரா�$ ப�/ எ"பனவா$. 

 

பி
ைள�தமிெழன� 1ற�ெபறி#$ அ/ ெதா�@-றா. வைக� பிரப3த�களி4 

9த"ைமAைடயதா� விBமிய 0க� வா�3த/. “பி
ைள�தமிேழ ெய#,சி.ைம 

ெப5ைம ெபாிய தமிெழ#மா4" எ"ப/ அழக� பி
ைள�தமி�. ப"னி5 பா ;ய4 

9த=ய <4களி4 இத" விாிவான இல�கண� 1ற�ப ;5�கி"ற/. 
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ெச"னிமைலயி4 தயி5$ சிவ"மைலயி4 பா+$ 95க#�� மிக�$ 

வி5�பமானைவ. ஆத=" ந$ நா � ம�க
 ெச"னிமைல��� தயி5$ 

சிவமைல��� பா+$ சிற�பாக� ெகா��ெச". 95க�ெப5மாைன 

வழிப �வ5வ�. சிவமைலயி- சிவவா�கிய சி�த� வா�3த �ைகA$, சி�த�களா- 

0கழ�ப�$ ெச�ெகா; ேவ=ெய"#$ ெத�வச,சீவி &=ைகA$, தீராத 

க"மேநா�கைள� தீ��/ ைவ��$ அ#மா� ேகாவி4 அகDதிய� ெந�ைவ�0$ 

உ��. எதி�கால நிக�2சிகைள அறி�.�/$ அறி�றிக
 பல அ�தல�தி4 அ;�க; 

நிக�வ/��. அவ-ைற2 சிவமைலயா�டவ" 0
ளி எ"ப�. இ�0
ளி 

தவ.வதி4ைல. 9"0 ந$ நா ;4 �.$ப�களி" ெதா4ைலயதிகாி�தைமயா4 

ம�க
 ெச�வெதா".$ அறியா/ திைக�தகாைலயி4 ந$ நா ;-� 

ஆ�கிேலய�களி" வ5ைகையயறிவி�/ ம�க8�� ஆ.தைலA�டா�கிய/$ 

அ�தி5மைல தா". 

 

அ$மைல ப டா= எ"#$ பழைம சா"ற ஊாிைன2 சா�3த/. ஆத=" 

அ5ணகிாிநாத� “ப2ேசாைல �ல� பைனவள� ைம2ேசாைல, மயி4க
 நடமி�$ 

ப டா= ம5�ம மர�க
 ெப5மாேள" எ". தி5�0கழி- பா;A
ளா�. இ�பி
ைள� 

தமி� <லாசிாிய5$ 

 

''கா�த�� மாடம= கா�கயந" னாடதி- 

கமைலவள� ப டா=யி- 

கைலநில� �ல�சிவ மைலயி+ய� நிைலம5� 

க3தைன� கா�கெவ"ேற" 

 

எ". கா�0� ப5வ�தி4 பா;A
ளா�. 

 

கா�ேகய�தி" வட�ேக &". க4ெதாைலவி4 பா�வதி0ர�ைதய��/ விள��வ/ 

மடவளாக$. அ/ ப2ேசாட=�க$, ப2ேசாடநாயகி, ப2ேசாட தீ��த$ எ"பவ-றா4 

மிக�$ மகிைம வா�3த/. அ�தல�தி4 இ-ைற�� 102 ஆ��களி" 9"0 

வா�3தி53த ல Gமண பாரதிெய"#$ கவிஞ� ெப5மா" சிவமைல� 

�றவ,சிெய"#$ நயமி�க நாடக<ைல யா�/
ளா�. அற�பளீGரசதக$ பா;ய 

சீகாழி அ$பலவாண� கவிராயெர"பவ� சிவமைல� 0ராண$ பா;A
ளா�. 

சிவமைலயி4 அகDதிய தீ��த$ 9தலாக ஏB தீ��த�க
 உ��. அ�தல�தி4 
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வழிபா;ய-றி� ேப. ெப-ேறா� அக�திய�, இ3திர", ந�ட", அ#மா�, பா�டவ� 

9தலாயிேனா�. 

 

Gமா� ஐ3/ ஆ��களி" 9"0 பைழய ேகா ைட அர�மைனயி4 ஏ�ேத;� 

ெகா�;5��$ ெபாB/ அ$0=�ப5வ$ வைரயி+$ உ
ள ஏ �2Gவ;ெயா". 

எ" ைக��� கிைட�த/. அ/�$ மிக�$ சிைத3தி53த/. அ3<=" 9B�பிரதிA$ 

ேவ��ெம". பலவிட�களி4 ேத;A$ கிைட�கவி4ைல. <லாசிாியாி" ெபய�, 

9த=ய விவர�க
 ஒ".$ ெதாியவி4ைல 95க" அ;யவ�க
 வி5$பி 

ஓ/த-�ாிய Gைவ மி�க சிற3த பாட4களா4 ஆகிய <லாத=" அதி=53/ ப�/� 

பாட4கைள� ெதா��/� �றி�0ைரெயா".ெமBதி அத#ட" ெவளியி�கிேற", 

 

இ�ஙன$, 

      9/ெப5$ 0லவ�, வி�/வா", ேவ. ரா. ெத�வசிகாமணி� க��ட�, 

ஈேரா� ெச��3த� உய�நிைல�ப
ளியி" 9"னா
 தைலைம� தமிழாசிாிய�. 

[*] ெகா�� - ெகா�� நா ;" பைழய தைலநக�. 

------------------------- 

சிவமைல� பி
ைள� தமி�சிவமைல� பி
ைள� தமி�சிவமைல� பி
ைள� தமி�சிவமைல� பி
ைள� தமி�....    

உ 

சிவமைலயா�டவ� /ைண. 

கா�0. 

கா5ல�� காவினிேலா ேராவியம� டப�தி- 

      க�ாிAட னிைற0க9" க5தின
பா�� ��கா4 

ஓ��;ைல யிர��5�- .ய�களி. பி;யா 

      பட"0ண5 மாயிைடவ3 /தி�தவிள� களி. 

L��ைலய� ெபா5/0ர3 தர-�மணி ம�= 

      L ;யெச� கதிாிைலேவ- ேறா"றல5
 ஞான, 

ேச��க"ெற" ப டா=2 சிவமைலேவ
 பி
ைள2 

      ெசB�கவிைத தைழ�/வள, சிற�கவர3 த5ேம.  1 

 

�றி�0ைர:- கா� - ம�கல2 ெசா4, ேமக$. கா - ேசாைல. ஓவிய$ - சி�திர$. க�ாி - 

பா�வதி. இைற - சிவ". க5தின
 - வி5$பி, 9-ெற2ச$. ஓ��;ைல - ஒ�ப-ற 

பிரணவ$. “ச�9க"�;ைலெய"#$ ஒ"ெறா5பத�தி#�ைமAைர�தன"” 

க3த0ராண$. விைடெப.படல$ 39. களி. - ஆ� யாைன. பி; - ெப� யாைன. 
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ஆயிைட - அMவிட�தி4 அ + இைட, '�கி- G � நீளி" யகர93 ேதா".த4 

ெநறிேய.' ந"N4. களி. - &�த பி
ைளயா�. L� - Lரப"ம". ெபா5/ - ேபா� 

ெச�/. 0ர3தர" - இ3திர". ம�= – கிாீட$. இைலேவ4 - இைலவ;வைம3த ேவ4. 

ேதா"ற4 - தைலவ", ஆ�பா- சிற�0� ெபய�. பி
ைள2 ெசB�கவிைத - 

பி
ைள� தமி�. ''கா மைலயி" மாலல�காரைன� பா�ெம" கவிதைழ� 

ேதா�கெவ"ேற" அழக� பி
ைள� தமி�. பாயிர$ -10.  களி. கவிைத தைழ�க 

வர3த5ெமன� 1 �க. 

 

"9"ெபா5 கால�தி4 சிவ#$ உைமA$ தி5�ைகைல மைலயி" க� உ
ள ேரவா 

எ"#$ நதி� கைரையய��/
ள ேசாைலயி" ந�வி4 விள��$ சி�திர 

ம�டப�ைதயைட3தன�. அ�� பளி��� க4=4 எBத� ெப-றி53த பிரணவ 

வ;வ�ைத� பா��/ உைம மகி�3தன
. அ�ெபாBேத பிரணவ�தினி".$ களி.$ 

பி;Aமாகிய இர�;யாைனக
 ேதா"றி� 0ணர�$ பிரணவ வ;வினராகிய &�த 

பி
ைளயா� ேதா"றின�. இத" விாி� சிவரகசிய மேகதிகாச�தி- கா�க. (1) 

--------------- 

ெச�கீைரெச�கீைரெச�கீைரெச�கீைர    

ேகா�க9ைக யைனய�� �மெமB/ �வவிள� 

        ெகா�ைகய�க ள�க$மைன� 

�5மணி� ப3தாட Oசலா ;��ல� 

        ெகா�மல�� �ளி�ேசாைலA$ 

P�கமல ம=0ன- ��டக 9��தபா$ 

        0ாிம5� ெபா-0ாிைசA$ 

0யறவB ேமைடA$ மணிமாட QதிA$ 

        ெபா-பநிைற மாளிைகA$வா 

ேனா�கிநிமி� ேகா0ர9 9ய�ேதவ ராலய9 

        9ய�த5ம சாைலக8மீ 

#க
 பழன 9,சிறக� மி.வள�3 திைசபயி+ 

        9-பல� க கமBநீ� 

ேத�கய9 ேமவிவள� கா�கயந" னாடேன 

        ெச�கீைர யா;ய5ேள 

சிவமைலயி னிைலம5� �மர�5 பர95க 

        ெச�கீைர யா;ய5ேள. 2 

 



6 

 

�றி�0ைர:- ேகா�க9ைக - ேகா�க மா�தி" அ5$0. ���ம$ - ���ம� �ழ$0. 

அ$மைன - அ$மாைன� கா�. �5 - ஒளி. ��� - ஆழ$. 0ன4 - நீ�. பா$0ாி - 

அகழி, பா$02 ச ைட. உலக வழ�கி4 பா$ேபாி என வழ�கி மதி=" 0ைட பயி- 

க �$ சாிவாகிய கீ� மதிைலAண��தி நி-கிற/. 0ாிைச - மதி4. 0ய4 – ேமக$. 

ேமைட - உ�பாிைக. பழன$ - வய4. ஞிமி. - வ��. உ-பல$ - ெச�கBநீ� மல�. 

�வைள மல� எனி#மா$. க
 - ேத". அய$ - தடாக$. கா�கயகா� - 

கா�ேகய�ைத� தைலநகராக�ைடய/, ேவளி� �ல� தைலவ�களாகிய 

கா�ேகய�களி" ஆ சி��ாியதாயி53 த/. கா�ேகய" எ"#$ ெபய5ைடய 

95க#��வ�பான/. ெச�கீைரயா�த4 - �ழவி இர�� ைககைளA$ 

9ழ3தா
கைளA$ நில�திR"றி� ெகா�� ெச�கீைரயிைலேபால 

தைலநிமி�3தா�த4. கீ� எ"ப/ ெசா4 எ"#$ ெபா5
 த5வதாமாத=" 

சி.ெசா-ேபGத4 என�ெகா
8த+மா$. (2) 

 

-------------- 

தா�தா�தா�தா�....    

தி5வா� மல�3/ மைலமா/ 

        ேசேய வ5க ெவனவைழ�/� 

தி5ெவ� ணீ-.� கா�பணி3/ 

        ெச$ெபா" வ
ள� த9' ;� 

�5மா மணி�ெபா- ப ���தி� 

        �ைழதா� �த$ைப தி5�கி9�த� 

ெகா��/� கனிவா� நீ�மா-றி� 

        �,சி தி5�தி2 ெச,G;ைக 

வாிேச� சி.கி� கிணியைரஞா� 

        வைன3/ மல�2ெச� ைகயி-ெகா��ப 

வா�கி மகி�3/2 சிைய ேமா3/ 

        மா�ேபா டைண�/ ைவ�த5ள 

வரனா� ம;ேம4 விைளயா; 

        ய5
வா� தாேலா தாேலேலா 

ஆரா வ9ேத சிவமைலவா� 

        அரேச தாேலா தாேலேலா 3 

 

�றி�0ைர:- ெவ�ணீ-.� கா�0 - தி5ெவ�ணீறாகிய கா�0. கா�0 - காவ4 

(ர ைச) ஆ�ெபய�. "கா�பிட வாரா� கா�பிட வாரா�." திMய�பிரப3த$. �5 - ஒளி. 

�ைழ - கா/, ��டலெமனி#மா$. �த$ைப - ஓராபரண$, காதி�சைடAமா$. 
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தி5�கி - 9.�கி. �,சி - ��மி. G;ைக - ெந-றி2G ;, கி�கிணி - சத�ைக. 

வைன3/ - தாி�/, வரனா� - சிவெப5மா". ஆரா - உ�Sத-��ெதவி டாத. (3) 

------------ 

ச�பாணிச�பாணிச�பாணிச�பாணி....    

��டல� �ைழெதா.3 /யிலா/ தி5Tத- 

        �.ெவய� வ5$பா/ெம�� 

ேகாலமழி யா/சி. �,சி0ைன ெச2ைசA� 

        �ரவ9� �ைல�றா/ 

க�டசர மைலயா/ ேகUர ெநகிழா/ 

        க�கணெமா =�திடா/ 

கவிெனாB� மீரா. ைக�தளி� கய�கா/ 

        காம�கைல கைல�றா/ 

0�டாிக நா�மல�2 சீற;� கி�கிணி 

        ெபால,சில$ பவி�கைனகழ- 

ெபா-சி. சத�ைகநிைற ெபா-0மிளி� த�ைடக
 

        0ல$பா/ ெபாறிமா�பிைட� 

த�டரள மணிமாைல ைய$பைடெயா �றழா/ 

        ச�பாணி ெகா ;ய5ேள 

தைலவகைல பயி40லவ நில�சிவ மைல95க 

        ச�பாணி ெகா ;ய5ேள 4 

 

�றி�0ைர :- ��டல$ - காதணி. �ைழ - கா/. /யிலா/ - /யிலாம4, (அைச 

A$ப;) ேகால$ - அல�காி�0. ெச2ைச - ெவ சி�Pமாைல. �ரவ$ - �ரவ$Pமாைல. 

ேகUர$ - ேதாளணி. ைக�தளி� - ைகயாகிய தளி�, உ5வக$. காம� - அழ�. கைல - 

ஆைட. 0�டாிக$ - ெச3தாமைரயி". நா
மல� – அ"றல�3த P. சீற; - சிறியபாத$, 

சி.+அ;. கி�கிணி - கா-சத�ைக "கி�கிணி கைவ இயெவா�ெச,சீற;" 95�. 

கைனகழ4 - ஒ=�கி"ற Qரக�ைட. (விைன�ெதாைக) தாள$ - 9�/. ஐ$பைட - 

தி5மா+��ாிய ச�கர$ ச�� த�� வா
வி4 எ"#$ ஐ$பைடக
 அைம�/2 

ெச�ய�ெப-ற ஓ� ஆபரண$. "ஐ$பைட மா�பி-காேண"," 

தி5விைளயாட-0ராண$. ஐ3/ + பைட - ஐ$பைட. (4) 

----------------- 

ெகா�ட4 ெவ� ;�க
கிளி ேகாகில3 ேதாைகமயி4 

        �லவலா" 94ைலமல5$ 

ேகா�கின த5$0� �5$ைபA$ வ,சிய� 
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        ெகா$0$வ4 =�ெகா;Aேந� 

ம�;வள� க3திA� ேக�கிள� 95�கல5 

        மா/ள$ ேபா/9திரா 

மாவி"மிளி� தளி5ெமாளி� வ��9ட" ம5வலா" 

        ம5மல�� �ழ+9க9$ 

ப�;கB ெமாழிAமவி� சாய+$ 9.வ+$ 

        பைண9ைலA ெமாசிAமிைடA$ 

பக�கள9 மதர9$ பாணிA$ விழிA$ 

        பைட�தேவா� பாைவநிகரா� 

த�டைல ெந5�கிவள� ப டா= நகரதிப 

        ச�பாணி ெகா ;ய5ேள 

தைலவகைல பயி40லவ நில�சிவ மைல95க 

        ச�பாணி ெகா ;ய5ேள. 5 

 

�றி�0ைர:- இ�பாட=4 ப டா=U�2 ேசாைல ஓ� இள$ெப�ணி-� 

உவைமயாக� 1ற�ப ;5�கி"ற/. ேசாைலயி+
ள ெகா�ட4 9த=ய 

பதிைன3/ ெபா5
கைள� ெப�ணி" உ.�0�களாகிய �ழ4 9த=ய 

பதிெனா"ற-� நிரனிைறயா� உவைம 1.கி"றா�. ெமாழி தன$ இைட அதர$ 

ஆகிய நா"க#��$ இர�;ர��வம9$ ஏைனயவ-றி-� ஒMேவா5வம9$ 

ெகா
க. 

ெகா�ட4 - ேமக$. ேகாகில$ - �யி4. க3தி - க9�, வ� - மாவ�. �ழ4 -13த4. 

9.வ4 – ப4. கள$ - கB�/. அதர$ - உத�. பாணி - ைக. பாைவ - ெப�; 

உவைமயா�ெபய�. த�டைல – ேசாைல. ச�பாணி ெகா �த4 - ைக த �த4. (5) 

--------------- 

��த���த���த���த�....    

த�/3 தர�க� கட-பிற3த 

        ச�க� கட4பா� காவிாிவா�� 

தவ�3/ நட3/ காவிாிைய2 

        சா�3/ நட��� கா,சிநதி 

G�த� பன-ெச" ெறதிேரறி2 

        L�ெத� கிைலயி- பட�கா4வா�� 

'�நீ ெராB�கி" ெறாடேரா;2 

        L4ெகா� �ைள3/, ெசாாிேதா., 

ச�த� கிளர மிக9ழ�கி� 

        தாதா� மல��த� டைலேதா., 

சா=� பயி�ேச� கழனிெதா.3 
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        தா டா மைர�P3 தட�கெடா.$ 

9�த, ெசாாிகா� கயநாடா 

        9�த3 த5க 9�தேம 

9கமா றல�3/ சிவமைலேவ
 

        9�த3 த5க 9�தேம. 6 

 

�றி�0ைர:- த�/$ தர�க$ - ேமா/கி"ற அைல. “த�தைல ேவைலய" காணாத" 

மைறைசய3தாதி. ச�க$ . ச��� P2சிக
. கா,சி - ெநா�யலா.. “மீ ெகா�கிலணி 

கா,சி" ேதவார$. இைலயி-பட� - இைலைய� ெதா �2 ெச4+கி"ற. 

"ைப�க9கி" 13த"ேம- க�ைக� ெகாB3ேதா�$ நீ� நாட"” நளெவ�பா. 

ெதாட�-ெதாட�0. (வழி) L4 - க5�ப$ உைள3/ - வ53தி, ெசாாிேதா.$ - 

ஈ#3ேதா.$. 9ழ�கி - அலறி. "ச��L+ைள3தலறியதட$பைன" ைநடத$. தா/ - 

P�ெபா;, மகர3த$. சா=�பயி� ெந- பயி�. தட$ - தடாக$. 9�த$ெசாாி - 

9�/�கைள2 ெசாாிகி"ற. "த�ண3தாமைர. ெசாாி3த ெவ�9�த9$" ைநடத$, 

9�த$ - 9�த3த5த4, உத�, வா� 9�த$. (6) 

----------- 

வ�ைகவ�ைகவ�ைகவ�ைக....    

வி�ண� தமர� கண$ேபா-றி 

        விள�கி வ5க விற-Pத� 

Qராில�க� ெதா"பதி"ம� 

        வித3/ வ5க வ;யா�க 

8�ெண� �5கி வ5க9னி 

        ேவா�ெச� கர�க
 சிர�1�பி 

Aவ3/ வ5க �ன/0க 

        ேழாதி ய5ண கிாிவ5க 

வ�ண� 0ரவி� கீர"95 

        கா./தி�/ வ5க மைற 

யா��/ வ5க ப டா= 

        ம.கி- பவனி Aலாவ5க 

வ�ண� தட3ேத� மிைசயிவ�3/ 

        வ5வா� வ5க வ5கேவ 

மைலயா நில$வ3 /ல�சிவ 

        மைலயா� வ5க வ5கேவ. 7 
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�றி�0ைர:- வி�ண$ - வா#லக$, Qராில�க� ெதா"பதி"ம� - 95க�ெப5 

மா#��� /ைணவ�க
. இவ�க
 உமாேதவியாாி" கா-சில$பினி".$ சிதறிய 

நவமணிகளி=53/ ேதா"றிய நவச�திகளி" விய�ைவயி=53/ ஓாில ச$ ேப5$ 

நவச�திகளி" க5�ப�தி=53/ Qரவா� ேதவ� 9த=ய ஒ"பதி"ம5மாக� 

ேதா"றியவ�க
. க3த 0ராண$ /ைணவ� வ5படல$ கா�க. 

0க� - தி5�0க�. வ�ண�0ரவி - கவி��திைர. “ேம ;- பற�கி"ற ெச3தமி�� 

0ரவி�� ேமேட/ ப
ளேம/'' ேம-ேகா  ெச�A
. கீர" - ந-கீர". “ச�ைக� 

கீ�கீெரனவ.��$ கீரேனா” தமி� நாவல� சாிைத. 95கா. - தி595கா-.�பைட. 

"95கா. 9-.$” எ"ப/ உைரயாசிாிய5ைர. ம.� - Qதி. இவ�3/ - ஏறி, 

மைலயாநில$ - ெபாதிய மைலயினி".$ ேதா".கிற ெத"ற4 கா-.. (7) 

---------------- 

ெபா�� ம/ர� பேயாததியி- 

        0ய�க வைணேம லாி/யிற4 

ெபா5வ� �5கா� 0ன4வய=- 

        0�3/ ெபாழிேத" ெகா�பளி�ப� 

க�� திக�ெச� ேகாகனக� 

        கBநீ� �9த மல��த �� 

கயவா�� �.3தா  ெபாாிம5�0� 

        கவாி�ழ� க"றி#� கிர�கி� 

ெகா�� ெசறிA� கைவய;க
 

        ெபய��/� பட�3/ பைண9ைலக
 

�வி�/2 Gர3/ ெபாழிந.$பா- 

        �ளி�கா" மைற��$ ெபாழி"மீ/ 

ம�� .யி+$ ப டா= 

        வா�ேவ வ5க வ5கேவ 

மைலயா நில$வ3 /த�சிவ 

        மைலயா� வ5க வ5கேவ. 8 

 

�றி�0ைர:- பேயாததி - பா-கட4. 0ய�கவைண - பா$பாகிய ப��ைக . அாி - 

தி5மா4. /யிற4 - நி�திைர ெகா
8தைல. ெபா5வ - ஒ�பாக. �5� - நீாி4 வாB$ 

பறைவக
. ஆ� - நிைற3த. க��திக� - வர$பி4 விள��கி"ற. ெச�ேகாகனக$ - 

ெச3தாமைர. கயவா� - ெபாிய வாயி4. �த �$ - �ைம�கி"ற. ம5�0- ெகா$0. 

கவாி - எ5ைம. 'ேமதி� - கைடவாயி-கா�நீல�க�விழி��நாட"' நளெவ�பா. 

�ழ�க". - இள�க"., 'மழ���ழ�மிளைம�ெபா5ள' எ"ப/ ெதா4கா�பிய$. 
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ெகா�� - P3தா/. கைவ - பிள�. கா" - ேசாைலயி" கீ�நில$. ெபாழி4மீ/ - 

ேசாைலயி" ேம=ட$. ம��4 - ேமக$. மைலயாநில$ - ெத"ற4 கா-.. 

*‘வய=-0�3/ மல� �த �$ கவாி க"றி#�கிர�கி 9ைலக
 Gர3/ 

ெபாழிந.$பா4 �ளி�கா" மைற��$’ என�$ ‘அாி/யிற4 ெபா5வம��4 

/யி+$’ என�$ 1 �க. *பாலா4 நிைற3/
ள ேசாைலயி" கீழிட$ 

பா-கடைலA$, ேசாைலயி" ேம=ட$ பா$பைணையA$ ேமக$ 

பா$பைணயி-.யி+$ தி5மாைலA$ ஒ�பாெம"க. 

---------------- 

அ� !அ� !அ� !அ� !....    

ேமத� கண,Lழ மீமிைச விள�கலா4 

        ேவைலேதா� ேவைலஞால$ 

மிைடAந
 ளி5Vர மிளி�கர$ ெப.தலா" 

        ேம�மைல வா�வ5தலா- 

றீதி4ெபா" ெபா=தரணி த"வல 9லாவலா- 

        ெற.L� ெகட�ெதாைல�/� 

ேதவ�சிைற ந3தவ5
 அ9தமினி /தவலா- 

        றிக�கா�� திைக�ெதாிைவமா� 

காதல" ற�ணளி Gர�பவ" க5ைணநிைற 

        கைலமதி� 0லவெனனேவ 

காசினி /தி�தலா- க�ைககர$ வள�தலா4 

        க3தேவ  கிைணயாயிைன 

யாத= #ைன��மர" வ5ெகன வைழ�தன 

        ன$0W யாடவாேவ 

அ5விெகB சிவமைலயி" ம5விவள� 95க#ட 

        ன$0W யாடவாேவ. 9 

 

�றி�0ைர :- ேவைல - கைர, கட4. ஐA5ேப-ற ேவ4 எ"#$ ெபய�. இ�பாட4 

ெச$ெமாழி2 சிேலைடயாக2 ச3திர" 95கைன ஒ�பாத4 1.கி"ற/. 1. 95க" 2. 

ச3திர". கண$ – 1. ேதவகண$ Pதகண$, 2. வி�மீ"களி" 1 ட$. மீமிைச - 1. 

மைலA2சியி" ேம4, 2. வான�தி" ேம4. ேவைல ஞால$ ந
 இ5
 தீர கர$ 

ெப.த4 – 1. ேவலாAத�ைத உலகி4 மி�3த பைகயாகிய இ5
 நீ��$ப; 

ைவ�தி5�த4, 2. கட4 L�3த Pமியி4 ந�விரவி" இ5 � நீ��$ப; 

கிரண�கைள� ெப-றி5�த4. அைலவா� வ5த4 – 1. தி52ெச3'ாி4 ெச4+த4, 
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'அைலவா�2ேசற+ நிைல இயப�ேப” (95கா.), 2. கட=4 ேதா".த4. 

ெபா"ெபா= தரணிவல$ உலாவ4 – 1. அழகிய Pமிைய� கனியி" ெபா5 � 

வலமாக2 G-றி வ5த4, 2. ெபா" ெபா53திய ேம5ைவ வலமாக2 G-.த4, அழ� 

விள��கிற Lாியனிட$ ஒளி ெப.$ ெபா5 � மாத3ேதா.$ ெச4+தெலனி#மா$. 

"இ3/ேவா;ரவி 1 டமமாவாைசயைமAெம"ப" (Lடாமணி). L�ெகட� 

ெதாைல�/ ேதவ� சிைற ந3த அ5ள9/ உதவ4 – 1. Lரைன� ெக�மா. 

அழி�/�ேதவ�க
 சிைறெக�$ ப; தி5வ5ளாகிய அ9த�ைதவழ��த4, 2. /"ப$ 

நீ��$ப; ேதவ�களிட$ ெச". வள�2சியைடAமா. இர�க�தா4 அ9/ண� 

ெகா��த4; அ9த கிரணெமனி#மா$. கா��திைக� ெதாிைவமா� காதல" – 1. 

கா��திைக மாத� அ.வாி" 0த4வ".' அ.வ� பய3 தவா றம� ெச4வ" 

கா��திேகய" (95�), 2. கா��திைக 9த=ய ந ச�திர�களி" கணவ", உ�பதி. 

த�ணளி – 1. க5ைண, 2. �ளி�2சி. கைல மதி�0லவ" – 1. <லறி� வா�3த ச�க� 

0லவ". “<லறி0லவ" 95�, 2. பதினா. கைலகைளAைடய மதிெய"#3ேதவ". 

காசினி /தி�த4 - 1 - 2 Pமியி+
ேளா� 0க�த4. க�ைககர$ வள�த4 – 1, 

க�ைகயி" ைகயி4 வள�த4, ''கா�ேகய"," 2. (சிவபிரா"சைடயி4) க�ைகயி" 

கரமாகிய அைலயி" ப�க$ வா�த4. ம"மதனாகிய ேவளினி".$ ேவ. 

பிாி�ேதாத� க3தேவ
 எ"றன�. (9) 

 

'யெவ� ச=லமிைல ெச�கர, சைட9;2 

        Gடாிட� க�ணி னீேயா� 

Gடெரன விள�கிைன Tத-க�ணி ேலாரா. 

        Gடெரன விள�கினனிவ" 

ஏAமா� க=&�கி யிரெவBைவ நீய"ப 

        ாி"ைமயா� க=/ர3ேத 

யிரெவலா நீ��வ னிவ"சிகியி னா+நீ 

        யிைனைவசிகி U��வனிவ" 

ேறAேமா� பதினா. கைலAைடைய நீயிவ" 

        ேறயா ெதவ��க5ளி#3 

திகBநா- பதினா. கைலAைடய னாதலா- 

        ெச�0த- ெகா�ப4ைலநீ 

யாயி#� க�ாிய5
 ேசAைன யைழ�தன 

        ன$0W யாடவாேவ 

ய5விெகB சிவமைலயி" ம5விவள� 95க#ட 
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        ன$0W யாடவாேவ. 10 

 

�றி�0ைர:- இ2ெச�A
 ச3திர#��$ 95க#��$ ேபத$ 1றி2 ச3திரனி#$ 

95கேன உய�3தவ" எ". ச3திரைன 95க#ட" விைளயாடவ5மா. அைழ�த4 

1.வ/. ச=ல$ மிைல - க�ைக நீைர�தாி�த. ெச�க� - சிவ�0. சைட9;2Gட� - 

சிவெப5மா". Gட� என - ஒளிெய".. Tத-க�ணி4 - (ேமலாகிய) 

ெந-றி�க�ணி=53/ ேதா"றி. " சி-பர"றா" ெகா��
ள தி59கமா. 

த"னி4, ெபா-0. Tத-க�ேடா.$ 0=�கெமா"ெறா". த3தா", க3த0ராண$ 

தி5வவதார�படல$ 44. ஆ�க= - கட4. இர� - இரா�கால$ (இர�த4). 

இ"ைமயா�க= - வ.ைமயாகிய கட4 (உ5வக$) /ர3/ - /ர�தி. இர�எலா$ - 

யாசி�த4 9த=ய /"ப�கெள4லாவ-ைறA$. சிகியினா4 இைன�ைவ - மயி4 

ெகா�/ேமா எ"ற அ2ச�தினா4 வ53/வா�. ம-.$ சிகிெய"பதைன மைல, 

பா$0, எ"#$ ெபா5
களி4 ைவ�/� ெபா5
 கா�ட+மா$. சிகி ஊ��வ" - 

மயிைல வாகனமாக2 ெச+�/வா". கைல உைடைய - ஒளியி" 

பாக�கைளAைடயவனாவா�. நா-பதினா. - அ.ப�/நா"�. நா"� + பதினா.. 

கைல. கைலஞான�க
' அ5விெகBசிவமைல எ"ப/ இBெமன இழித5$ 

அ5வி�பழ9தி�ேசாைல மைலகிழேவாேன, எ"#$ தி595கா-.� 

பைடயினீ-ற;கைள நிைன� 1ர2ெச�கி"ற/. (10) 

 

சிவமைலயா"டவ� தி�வ$ேய &ைணசிவமைலயா"டவ� தி�வ$ேய &ைணசிவமைலயா"டவ� தி�வ$ேய &ைணசிவமைலயா"டவ� தி�வ$ேய &ைண....    
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